
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č. 12 

 

Datum: čtvrtek 22. září 2016 

Místo:  ČBF, Praha 6 - Břevnov   

Přítomni:  J. Novotný, S. Křiváček, J. Buňka, P. Čeněk, D. Matuška, E. Vyroubalová, 
T. Kaprálek, K. Hůlka, M. Janovský, J. Slowiak 

 
Omluveni: M. Moulisová, J. Potoček, M. Horák, P. Hála 

 
 

 

12.1. projekt Baby Basket 

− Koncepce, záměry, pravidla i zásady poskytování materiální podpory (koše, míče, 
medaile) dopracovány. 

− Nabídka materiální podpory zveřejněna na webech ČBF + rozeslána přes 
pobočné spolky do klubů.  

− Do uzávěrky přijato 68 žádostí (55 klubů balíček A, 13 balíček B) 

− KBDM rozhodla uspokojit všech 68 klubů. Vzhledem k aktuálním skladovým 
možnostem obdrží každý žadatel (balíček A) 2 mobilní koše + 15 míčů vel. 4 
ihned + upřesněný počet medailí (pokud žádal). Zbylé 2 mobilní koše klub obdrží 
po naskladnění (již objednáno, předpoklad dodání 2-3 měsíce). 

 

 12.2. Regionální výběry U14 – výběr trenérů RV 

− Návrhy na trenérské obsazení regionálních výběrů dodány z oblastí ČBF (pouze 
ČBF Jižní Morava dodá do konce září – probíhá VŘ). 

− KBDM potvrdila níže uvedené trenérské obsazení 

    DÍVKY  CHLAPCI

ČBF JČ  Kos – HT, Kyrián – As Soukup – HT, Mužík, Zrůst – As 

ČBF StČ Franěk – HT, Kocián – As Štemberková L –HT, Štemberková P.-As 

ČBF SM+StM Klapetek-HT, Petržela – As    ? – HT (dodá oblast StM), Havrlant –As 

ČBF VČ Trnka – HT, As v hledání     Benčíková-HT, As v hledání 

ČBF Pha Treml R.- HT, Horák – As Treml R.- HT, Treml P. ml – As 

ČBF ZČ Forst – HT, Šnobl, Fleisigová –As  Veselý - HT, Buňka, Volmuth – As 

ČBF JM bude doplněno   bude doplněno 



− KBDM by ráda i v budoucnu držela trend, kdy hlavní trenér RV U14 je zároveň 
hlavním trenérem družstev žákovských kategorií, nebo placeným ústředním 
oblastním trenérem mládeže, s kvalifikací min. licence B. Z toho důvodu požádá 
TMK SeČ o zaslání nového návrhu na trenérské obsazení u RV U14 ČBF SeČ.  

  

12.3. Projekt „Regionálních šéftrenérů mládeže“ 

− Předkladatel návrhu M. Janovský, diskutováno v KBDM. 

− Nositeli projektu v materiálu navrženi regionální trenéři U14. 

− Závěr KBDM: Podnět pro ČABT - dotvořit regionální strukturu TMK, kde by jeden 
z členů oblastních TMK byl i regionálním šéftrenérem (respekt klubů, závazek a 
pravidelná kontrola z dané oblasti ČBF).    

 

12.4. Nadregionální soutěž žactva a dorostu 2016/17 

− Ve spolupráci s STK ČBF připravena Nadregionální soutěž žactva a dorostu. 

− Vzhledem k dostatečnému počtu družstev nedojde k sloučení žádné z kategorií.  

- Počty družstev v NRS chlapci (U15 – 48, U17- 31, U19 – 20) 
- Počty družstev v NRS dívky (U15 – 27, U17 – 23, U19 – 11) 
- Počty družstev v ŽL U14 (CH – 41, D – 43), vloni (CH-35, D-34)  

 

− KBDM žádá oblastní delegační činovníky, aby při svých delegacích kladli důraz na 
Nadregionální soutěž, spolupracovali mezi sebou a delegovali utkání/soutěže 
hrající se na území své oblasti, přestože jsou řízené druhou oblastí ČBF (jak tomu 
je v případě NRS). 

 

12.5. jr. NBA League  

− Pravidla i propozice soutěže dotvořeny a rozeslány pořadatelům divizí (všechny 
divize pořadatelsky obsazeny). 

− Draft plánován na 11. října 2016 v hale Královka, Praha. 

− Patron soutěže Jiří Welsch.   

 
12.6. Start Up program + projekt Car team  

Start up 

− Materiální podpora menším a začínajícím klubům. 



− K dnešnímu dni obdrženo 28 žádostí o zařazení do programu. Osmnácti klubům 
byl materiál již zaslán. Zbývající budou uspokojeni, jakmile dorazí objednané 
míče velikosti 5.    

Car Team projekt 

− 19 zájemců z řad klubů z Čech, 7 zájemců z Moravy. 

− Z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho z lektorů v řešení jeho dočasná náhrada. 

− V současnosti probíhá tvorba termínů a výjezdů Morava. 

 

12.7. Doprovodný program v rámci ME žen 2017 
 

− návrh na uspořádání turnaje regionálních výběrů U14 (dívky i chlapci) během 
konání ME žen 2017. 

− Zimní termín turnaje RV U14 zůstává v platnosti (pro výběry kategorie 2003 by 
to znamenalo cyklus: sraz podzim –turnaj prosinec-sraz jaro-turnaj červen). 

− Vypracovat a předložit rozpočet M. Konečnému. 

− Další návrhy k diskuzi (zapojení/pozvání nejlepších družstev NF a MČR 2017 do 
programu ME, produkce triček v designu ME pro všechna NF a mládežnická MČR, 
vouchery/vstupenky pro družstva na NF a MČR, apod.)    

 

12.8. Jiné 

− Nové 3 žádosti o stahovací koše. I přes vyčerpání rozpočtu jednat o možnostech 
realizace ještě v 2016 s dodavatelem. 

− FIBA konference Get Together U14 (21-22.10, Sofie) – nabídka účasti rozeslána 
všem hlavním trenérům ŽL U14. Konečný výběr provede KBDM. 

− KBDM obdržela návrh na turnaje 3x3 pro kategorii U12. Vítězové oblastních 
turnajů kvalifikace na závěrečný turnaj do Ostravy v rámci Chance 3x3 Tour. 
Doporučení KBDM – uspořádat spíše pro kategorii U13 (lepší chápání pravidel 
FIBA 3x3, vyřešení problému nižších košů, apod.). 

− Informace o Hodině pohybu navíc: letos zapojeno 360 škol, z nichž 70 je pro –
basketbalových. Od školního roku 17/18, nebo 18/19 by mělo být pro všech cca 
4500 ZŠ v ČR. Od 1.1.2017 poběží program pro školení všech učitelů a zároveň se 
spouští tvorba obsahové struktury HPN pro poslední ročník MŠ. 

− Software pro zjednodušené technické zápisy pro minižactvo: inspirace u 
ostatních sportů. Zjistit jejich fungování a případnou možnost aplikace pro 
minibasketbal.    

 

Zapsal: Jiří Novotný 


